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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad yra labai svarbu, kad ES, taikydama peržiūrėtą kaimynystės politiką, 
visapusiškai įgyvendintų asmenų, kovojančių už demokratiją ir žmogaus teises, siekius, 
įskaitant ir teisę į mobilumą;

2. mano, kad vykdant Europos kaimynystės politikos peržiūrą ES sukuriama galimybė 
veiksmingai įgyvendinti įsipareigojimus, kaip nustatyta ES sutarties 2, 3, 6, 8 ir 21 
straipsniuose;

3. ragina Tarybą ir Komisiją sukurti struktūrinį dialogą su trečiųjų šalių valdžios 
institucijomis siekiant suformuoti visuotinės naudos požiūrį, susijusį su judumu ir 
pažanga, siekiant vizų liberalizavimo, kuris apimtų daugiau negu tik tikslinėms grupėms 
taikytiną lengvesnę vizų išdavimo tvarką, ir įvertinti esamą judumo partnerystę, ypač 
pagalbos plėtrai, teisėtos migracijos ir neteisėtos migracijos tarpusavio priklausomybę, 
kaip apibrėžta pagal visuotinį požiūrį į migraciją;

4. ragina valstybes nares ir ES ratifikuoti Jungtinių Tautų konvenciją dėl migruojančių 
darbuotojų;

5. ragina Komisiją ES lėšas daugiau skirti projektams, kuriais siekiama apsaugoti migrantų 
teises;

6. stipriai remia pilietinių visuomenių partnerystės principą ir kviečia Komisiją, Pirmininko 
pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę įdiegti mechanizmus, kuriais siekiama užtikrinti šio 
principo visapusišką taikymą, būtent parengti priežiūros mechanizmą, kurį taikant 
visuomenė dalyvautų apibrėžiant tikslus ir gaires bei įgyvendinant ir kontroliuojant visus 
susitarimus su partneriais, palaikyti su demokratiškai išrinktomis valdžios institucijomis ir 
nacionaliniais parlamentais skaidrų dialogą, susijusį su TVR klausimais, ir didinti Europos 
Parlamento vykdomą visų mechanizmų ir dialogų, susijusių su migracija, demokratinę 
priežiūrą;

7. ragina Komisiją ir Tarybą skubiai spręsti pabėgėlių krizės problemas vykdant tyrimą, 
susijusį su laivų, kuriais plaukė žmonės, avarijomis, suteikiant Europos Parlamentui 
išsamią ataskaitą dėl FRONTEX operacijos „Hermes“, kurioje smerkiamas Italijos 
valdžios institucijų ir Libijos laikinosios pereinamojo laikotarpio tarybos susitarimas, 
kuriuo suteikiama parama Egiptui, Tunisui, Turkijai ir Libanui, ypač išnagrinėjant 
galimybę sukurti humanitarinį koridorių, ir nedelsiant atnaujinti derybas dėl ES 
bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos.


